
     

 
 

 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 23625 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

ราคา 115,000 บาท (รวมคา่วซีา่): 13-20 ต.ค. 65, 10-17 ธ.ค. 65   
➢ ชมเมอืงสไตน ์แอม ไรน ์เมอืงสวยนา่รกัรมิแมน่ำ้ไรน์ ทีค่ณุไมค่วรพลาด  
➢ ชมเมอืงแอพเพนเซล เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยวฒันธรรม และเอกลกัษณแ์บบชาวสวสิ   
➢ ชมเมอืงดาวอส เมอืงสกรีสีอรท์ 
➢ นัง่รถไฟกลาเซยีร ์เอก็ซเ์พรส รถไฟสายโรแมนตกิ  
➢ ชมเมอืงเซอรแ์มท เมอืงสกรีสีอรท์ทีเ่ปน็ทีน่ยิมของนกัทอ่งเทีย่ว 
➢ ขึน้กระเชา้ชมยอดเขาไคลน์ แมทเทอรฮ์อรน์   
➢ แวะถา่ยรปูทีป่ราสาทชลิยอง ณ เมอืงมองเทรอซ์  
➢ ชมศาลาไทย ณ เมอืงโลซานน ์
➢ ชมเมอืงเจนวีา เมอืงแหง่องคก์รนานาชาต ิ
➢ ชมเมอืงเบริน์ เมอืงหลวงประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ (Unesco)  
➢ พชิติยอดเขาจงุเฟรา  ยอดเขาทีไ่ดช้ือ่วา่มสีถานรีถไฟสงูทีส่ดุในยโุรป  
➢ ชมเมอืงลเูซริน์ เมอืงเกา่แสนสวย 

 
พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว พรอ้มอิม่อรอ่ยกบัอาหารพืน้เมอืง ไทย และจนี ตลอดการเดนิทาง 

ไฮไลท!์ ลิม้ลองเมนฟูองดรู ์ 



     

 
 

 
แผนทีก่ารเดินทาง 

 
 

 

ตารางการเดินทาง 

 
 



     

 
 

 
 
 

วันแรก กรุงเทพ – ซูริค   

09.30 น.  พบเจ้าหน้าท่ีและมัคคุเทศก์ได้ท่ี  เคาน์เตอร์สายการบินสวิสแอร์ (LX)  แถว G 1-6 (Row G 1-6)  ประตู              
ทางเขา้ท่ี 4  อาคารผูโ้ดยสารชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

12.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ดว้ยเท่ียวบิน LX181 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11.45 ชัว่โมง)  
เพลิดเพลินกบัความบนัเทิง อาทิ ภาพยนตร์ และเพลง ผา่นจอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ มีบริการม้ือ
อาหาร ระหวา่งเท่ียวบินสู่เมืองซูริค 

19.30 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น าท่านผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 

น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมท่ีพกั Radisson Blu Zurich Airport **** หรือเทียบเท่ำ   
 

วันท่ีสอง ซูริค - สไตน์ แอม ไรน์ – เซนต์ มอริซ – ดำวอส  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองสไตน์ แอม ไรน์ (Stein am Rhine) (ระยะทาง 55 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ                          

1 ชัว่โมง) เมืองเล็กทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่ีมีแม่น ้ าไรน์ไหลผ่านกลางเมือง เมืองแห่งน้ี
เป็นเมืองท่ีมีเอกลักษณ์ของเมืองโบราณท่ียงัคงถูกรักษาไวเ้ป็นอย่างดี จนท าให้เมืองแห่งน้ีได้รับรางวลั                
The first wakker Prize เม่ือปีค.ศ. 1972 ในฐานะท่ีอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไวเ้ป็นอย่างดี ไดเ้วลาน า
ท่านเดินชมเมืองสไตน์ แอม ไรน์ อันเต็มไปด้วยเสน่ห์ของภาพเขียนผนังแบบ Fresco จนได้ยอมรับจาก
นกัท่องเท่ียววา่ เป็นเมืองท่ีมีหมู่ตึกแถวท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งนึงในโลก  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองแอพเพนเซล (Appenzell) (ระยะทาง 83 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) 
เมืองชนบทขนาดเล็กท่ียงัคงเอกลกัษณ์ และกล่ินอายของชาวสวิสมาตั้งแต่อดีตกาล จึงท าให้เมืองแห่งน้ีได้
สมญาว่า เมืองในนิยายของชาวสวิส  เมืองแห่งน้ีตั้ งอยู่ในหุบเขาอีเบนนาลพ์ (Ebenalp) ติดกับประเทศ                                         
ลิคเทนสไตน์  นอกจากน้ีเมืองแอพเพนเซลยงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นการผลิตเบียร์ และชีสอีกดว้ย อีกทั้ง
อาคารบา้นเรือนท่ียงัคงอนุรักษไ์วใ้นสไตลด์ั้งเดิม น าท่านเดินทางสู่ เมืองดาวอส (Davos) (ระยะทาง 106 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) เมืองสกีรีสอร์ทท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์และสูงท่ีสุดใน
ยโุรป อีกทั้งยงัเป็นเมืองเจา้ภาพในการจดังาน World Economic Forum (WEF) ซ่ึงเป็นการประชุมประจ าปีของ
ทัว่โลกในทุกๆปี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมท่ีพกั Sunstar Hotel Davos **** หรือเทียบเท่ำ   
หมำยเหต:ุ หำกท่ีพกัในเมืองดำวอสเต็ม เรำจะให้ท่ำนไปพกัที่เมืองใกล้เคียงแทน 

 



     

 
 

 
 

วันท่ีสำม อนัเดอร์แมท– นั่งรถไฟกลำเซีย เอก็ซ์เพรส – เซอร์แมท 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอนัเดอร์แมท (Andermatt) )  (ระยะทาง 150 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  
เมืองเลก็ๆน่ารัก ท่ีถูกโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์ หลายๆคนจะรู้จกักนัดี และเป็นจุดท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาขึ้น
รถไฟสายโรแมนติก Glacier Express  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านขึ้นรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟสายโรแมนติกท่ีนกัท่องเท่ียวทัว่โลกใฝ่ฝันท่ีจะ
ไดส้ัมผสั อีกทั้งยงัเป็นรถไฟท่ีว่ิงชา้ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย เพื่อเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองท่ีตั้งอยู่
บริเวณเชิงเขาแอลป์ อนัรายลอ้มดว้ยยอดเขาสูงของเทือกเขาPennine Alps จึงเป็นสถานท่ีท่ีไดรั้บความนิยม
อย่างมากจากนกัปีนเขา นกัสกี และนกัท่องเท่ียวจ านวนมากนิยมเดินทางมาเพื่อท ากิจกรรมและเท่ียวชมความ
สวยงามทางธรรมชาติ นอกจากน้ีเมืองแห่งน้ียงัเป็นเมืองท่ีปราศจากมลพิษทางอากาศอยา่งส้ินเชิง เพราะเมืองน้ี
หา้มน าเคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนัเขา้ไปในตวัเมืองเด็ดขาด น าท่านเท่ียวชมความงามของเมืองเซอร์แมท ตลอดการ
เดินทาง ท่านจะได้ชมทศันียภาพทางธรรมชาติอนังดงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตลอดเส้นทางท่าน
สามารถชมยอดเขาท่ีมีความสวยงามทางธรรมชาติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตามอธัยาศยั  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Pollux/ Hotel Sonne/ Hotel Albana Real **** หรือเทียบเท่ำ   
หมำยเหต:ุ หำกท่ีพกัในเมืองเซอร์แมทเต็ม เรำจะให้ท่ำนไปพกัที่เมืองใกล้เคียงแทน 

 



     

 
 

 
 

วันท่ีส่ี ยอดเขำไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – ทำซ – มองเทรอซ์ – ปรำสำทชิลยอง – โลซำนน์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าขึ้นกระเชา้สู่ ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ยอดเขาท่ีมีความสูง 3,833 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล 
ซ่ึงมีลกัษณะเป็นรูปทรงสามเหล่ียมพีรามิด ณ จุดบนยอดเขา และสูงเด่นเป็นสง่าท่ามกลางเทือกเขาแอลป์อนั
ลือลัน่ ดว้ยความงามท่ีแปลกตา และเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของยอดเขาแห่งน้ีจึงมิใช่เร่ืองแปลกท่ีบริษทัดงั
ระดับโลกต่างก็ช่วงชิงเพื่อท่ีจะได้ครอบครองให้เป็นเสมือนดั่งตวัแทนสัญลกัษณ์ของตน อาทิ พาราเมาท์        
พิคเจอร์ และช็อคโกแลตทบัเบอโรน อิสระให้ท่านเดินเล่น และถ่ายรูปตามอธัยาศยั   (หมายเหตุ หากสภาพ
อากาศไม่อ านวย จะจดัใหท้่านขึ้นยอดเขากรอแนแกรคแทน) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองทาซ (Tasch) โดยรถไฟใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่           

เมืองมองเทรอซ์ (Montreux)  (ระยะทาง 139 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) เมืองตากอากาศท่ีมี
ช่ือเสียงอยา่งมากริมฝ่ังทะเลสาบเจนีวา และมีทิวทศัน์ท่ีงดงามจนเปรียบไดเ้ป็นริเวียร่าแห่งสวิสเซอร์แลนด์  น า
ท่านถ่ายรูปคู่กบั ชาโตว ์เดอ ชิลยอง (Chateau de Chillon) ปราสาทยุคกลางท่ีถูกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 13 บน
เกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา เพื่อเป็นท่ีประทบัของดยุคแห่งซาวอย และเป็นจุดควบคุมการเดินทางของนัก
เดินทางและขบวนสินคา้ท่ีจะสัญจรผ่านไปมาในช่วงยุคกลาง  น าท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) 
(ระยะทาง 39 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา และท่ีตั้งของ
ส านักงานใหญ่ของคณะกรรมการโอลิมปิค น าท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะเดอน็องตู (Le Denantou) เป็น
สวนสาธารณะท่ีตั้ งอยู่ใกล้กับทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงเต็มไปด้วยต้นไมน้านาพรรณ  และสามารถมองเห็นวิว
ทิวทศัน์ท่ีสวยงามของทะเลสาบเจนีวาไดอ้ยา่งชดัเจน ส่ิงส าคญัห้ามพลาดของท่ีน่ีก็คือ ศาลาทรงไทย สร้างขึ้น
ในปี พ.ศ. 2549 เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลท่ี 9 ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบติัครบรอบ 60 ปี โดยมี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีเปิดศาลาไทย ในปี พ.ศ. 2552 นอกจากน้ี
ยงัมีรูปป้ันลิง 3 ตวั ท่ีอยู่ในลกัษณะแตกต่างกนั คือปิดหู ปิดปาก และปิดตา ซ่ึงในหลวง  รัชกาลท่ี 9 ทรงฉาย
พระรูปร่วมไวด้ว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมท่ีพกั Novotel Lausanne Bussigny **** หรือเทียบเท่ำ   



     

 
 

 

 
 

วันท่ีห้ำ เจนีวำ - เบิร์น – อนิเทอร์ลำเก้น  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) (ระยะทาง 64 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองใหญ่อนัดบั

สองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (รองจากซูริค) โดยถือว่าเป็นเมืองท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่
โลกมากมายเช่น ทะเลสาบเจนีวา น ้ าพุเจ็ทโด ้เป็นตน้ เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในภาครอม็องดีอนั เป็น
ภูมิภาคท่ีใช้ภาษาฝร่ังเศสเป็นหลกัในสวิตเซอร์แลนด์ นครเจนีวาตั้งอยู่บริเวณตน้แม่น ้ าโรนซ่ึงไหลออกจาก
ทะเลสาบเจนีวา ณ ปัจจุบนั เจนีวามีสถานะเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐแห่งรัฐเจนีวา  น าท่านถ่ายรูปคู่กบั 
น ้าพุ Jet d'Eau หรือ แฌโด หรือบางคนเรียกวา่น ้าพุเจ็ทโด ้(ฝร่ังเศส: Jet d'Eau, ความหมาย: พวยน ้า) เป็นแลนด์
มาร์คท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด ์และเมืองเจนีวา ตั้งอยูใ่นกลางทะเลสาบเจนีวาบริเวณปากแม่น ้ า
โรน น ้าพุแห่งน้ีใชป๊ั้มขนาด 500 กิโลวตัตส์องตวัท่ีก าลงัไฟฟ้า 2,400 โวลต ์ท าการป๊ัมน ้าขึ้นสู่อากาศท่ีความสูง 
140 เมตร เป็นนบัเป็นปริมาตรกว่า 500 ลิตรต่อวินาที นัน่หมายความว่าตลอดเวลาท่ีน ้ าพุแห่งน้ีท างาน จะมีน ้ า
ปริมาณกวา่ 7,000 ลิตรลอยอยูใ่นอากาศเลยทีเดียว น าท่านเดินทางสู่เมืองเบิร์น (Berne) (ระยะทาง 157 ก.ม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด ์เมืองโบราณอนัเก่าแก่และสุดแสน
โรแมนติกท่ีมีความเป็นมากว่า 800 ปี มีแม่น ้ าอาเร่ลอ้มรอบทั้ง 3 ดา้นคือทิศเหนือ ทิศใต ้และทิศตะวนัออก 
ส่วนทางทิศตะวนัตกนั้นไดมี้การสร้างก าแพงและสะพานขา้มสมยัยคุกลางท่ีสามารถชกัขึ้นและลงได ้ปัจจุบนั
ย่านเมืองเก่าของเมืองเบิร์นยงัคงไดรั้บการอนุรักษไ์วไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์จึงท าให้ถูกยกให้เป็นมรดกโลกทางดา้น
วฒันธรรมในปีค.ศ. 1983 อีกทั้งเป็น 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ึสุดของโลกในปีค.ศ. 2010   

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
 

บ่าย น าท่านชมบ่อหมีสีน ้ าตาล สัตว์อันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองเบิร์น จากนั้นได้เวลาน าท่านแวะถ่ายรูปคู่กับ            
หอนาฬิกา Zytglogge หอนาฬิกาอนัเป็นสัญลกัษณ์ของเขตเมืองเก่าท่ีถูกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 13 เพื่อเป็น
ประตูเมือง ใช้เป็นคุก ก่อนท่ีจะถูกเปล่ียนมาเป็นหอนฬิกาภายหลงัจากท่ีติดตั้งนาฬิกาดาราศาสตร์ในปีค.ศ. 



     

 
 

1530 จากนั้นน าท่านเดินสู่ถนนมาร์คแกส (Marktgasse) ใจกลางของยา่นเมืองเก่า เพื่อเดินชมอาคารบา้นเรือนท่ี
มีอายุมากกว่า 200 ปี ซ่ึงปัจจุบนัแปลงเปล่ียนเป็นร้านคา้และร้านอาหาร น าท่านถ่ายรูปคู่กบัมหาวิหารแห่ง
เบิร์น (Berner Munster) มหาวิหารสไตล์โกธิคท่ีถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 15 และใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์  น าท่านเดินทางสู่เมืองอินเตอร์ลาเคน (Interlaken) (ระยะทาง 56 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 45 นาที) เมืองท่ีตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) และทะเลสาบทูน (Lake Thun) เป็น
เมืองท่ีมีทศัยภาพท่ีงดงามและเป็นท่ีรู้จกัในหมู่นกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก  

  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน (ลิ้มลองเมนูฟองดูร์) 

น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Metropole/ Hotel Interlaken**** หรือเทียบเท่ำ  
 

 
 

วันท่ีหก จุงเฟรำ – ลูเซิร์น 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดลวลัด ์(Grindelwald) (ระยะทาง 20.3 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมือง
แห่งรีสอร์ทและกีฬาฤดูหนาวท่ีตั้งอยู่ในหุบเขาซ่ึงมีวิวทิวทศัน์อนัสวนงามและโรแมนติก น าท่านเดินทางสู่
ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) มีความหมายว่า “สาวน้อย” เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของยุโรปมีความสูง 4,158 
เมตร (13,642 ฟุต) เป็นสถานท่ีท่ีขึ้นช่ือในเร่ืองความสวยงามจนไดรั้บการยกย่องให้เป็น Top of Europe และ
ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกในปีค.ศ. 2001  นอกจากน้ีระหว่างทางขึ้นเขาท่าน
สามารถชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของธรรมชาติท่ีสลบัไปดว้ยทิวเขา บา้นเรือนของผูค้น และทุ่งหญา้อนัเขียว
ขจี จนถึงยอดเขา จากนั้นน าท่านสู่ Sphinx จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป (3,571 เมตร) และสัมผสัอากาศหนาว
และวิวอนัสวยงามจากบนจุดชมวิวแห่งน้ี น าท่านชมถ ้าน ้ าแข็งท่ีไดรั้บการขุดเจ่าะและตกแต่งไวอ้ย่างงดงาม 
จากนั้นใหอิ้สระแก่ท่านในการเล่นหิมะ และเก็บภาพความประทบัใจบนยอดเขาจุงเฟรา 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน (บนยอดเขาจุงเฟรา) 
 



     

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางลงจากยอดเขาจุงเฟราสู่เมืองเวนเกน้ และเมืองเลาเทอบรุนเน่น น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น 
(Lucerne) (ระยะทาง 79 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองท่ีอยู่เกือบใจกลางประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองท่ีถูกโอบลอ้มไปดว้ยภูเขาและทะเลสาบ จนไดรั้บสมญานามว่า “หลงัคาแห่งยุโรป” 
น าท่านแวะถ่ายรูปคู่กับสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) สะพานไมท่ี้เก่าแก่ท่ีสุดในโลกซ่ึงถูกสร้างขึ้นมา
ตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 14 และยงัคงถูกอนุรักษใ์ห้คงไวส้ภาพเดิมจนเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น จากนั้นน า
ท่านเดินแวะถ่ายรูปคู่กบัอนุเสาวรียสิ์งโตหิน (Lion Monument) ท่ีออกแบบและแกะสลกัโดย เบอร์เทล ธอร์วลั
เซ่น เพื่อระลึกถึงเหล่าทหารหาญท่ีเสียชีวิตในช่วงสงครามฝร่ังเศส 

  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมท่ีพกั Astoria Hotel/ Ameron Hotel Flora  **** หรือเทียบเท่ำ   

 

 
 

วันท่ีเจ็ด ซูริค  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
                      น าท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 52 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองท่ีมีช่ือเสียง

ระดบัโลก อนัเป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจและวฒันธรรม การคมนาคมซ่ึงรวมไปถึงทั้งทางบกและการจราจรทาง
อากาศ ซ่ึงบางคร้ังเมืองซูริคมกัถูกเรียกวา่ “เมืองหลวงทางวฒันธรรมของสวิตเซอร์แลนด์  

 

10.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค (ZRH) มีเวลาให้ท่านไดท้ าคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ     
ณ ร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.20 น. เดินทางออกสู่กรุงเทพฯ ดว้ยเท่ียวบิน LX 180 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10.30 ชัว่โมง) 
      

วันท่ีแปด กรุงเทพฯ 

05.35 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ  
 



     

 
 

 
8 วนั 6 คืน Nice Switzerland 

รำคำ 115,000 บำท (รวมค่ำวีซ่ำ): 13-20 ต.ค. 65, 10-17 ธ.ค. 65   
 

กำรบริกำร อตัรำค่ำบริกำร (บำท) 

รำคำผู้ใหญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่ำนพกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 115,000 

รำคำเด็กอำยุไม่เกนิ 7 - 11 ปี 1 ท่ำน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน (เสริม
เตียง) 

112,000 

รำคำเด็กอำยุไม่เกนิ 2 - 6 ปี 1 ท่ำน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน (ไม่เสริม
เตียง) 

109,000 

รำคำเด็กอำยุไม่เกนิ 2 ปี 1 ท่ำน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน (ไม่เสริม
เตียง) 

โปรดสอบถำม 

พกัเดี่ยวช ำระเพิม่จำกรำคำทัวร์ ท่ำนละ 20,000 

รำคำท่ีน่ังช้ันธุรกจิ (Business Class) ช ำระเพิม่จำกรำคำทัวร์ 
เร่ิมต้นท่ีท่ำนละ 
(BKK-ZRH//ZRH-BKK) 

90,000 

รำคำที่น่ังช้ันพรีเมียม (Premium Economy Class) ช ำระเพิม่จำก
รำคำทัวร์ เร่ิมต้นท่ีท่ำนละ 
(BKK-ZRH//ZRH-BKK) 

30,000 

รำคำทัวร์ไม่รวมตั๋ว (Land Only) 
(BKK-ZRH//ZRH-BKK) 

95,000 

หำกมีวีซ่ำเชงเก้นแล้วหักค่ำใช้จ่ำย 4,000 

หมำยเหตุ: (คิด ณ วันท่ี 29 พ.ค. 2565) 

 รำคำอำจมีกำรปรับขึน้ – ลง ตำมรำคำน ้ำมันท่ีปรับขึน้ลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงท่ีสำยกำรบิน ประกำศปรับ 
และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนั้น  
 กรณีท่ีคณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในกำรออกเดินทำงโดยทำงบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่ำนทรำบ
ล่วงหน้ำ 30 วันก่อนกำรเดินทำง แต่หำกทำงนักท่องเท่ียวทุกท่ำนยินดีท่ีจะช ำระค่ำบริกำรเพิ่มจำกกำรท่ีมี
นักท่องเท่ียวร่วมเดินทำงน้อยกว่ำที่ก ำหนดเพ่ือให้คณะเดินทำงได้ทำงเรำยินดีที่จะให้บริกำรต่อไป 

 
 
 



     

 
 

โปรแกรมท่องเท่ียวประเทศสวิสเซอร์แลนด์  (ตำมท่ีระบุไว้ในรำยกำร) อตัรำนี้รวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินสวิสแอร์ (LX) (กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ และมีน ้าหนกัไม่
เกิน  23 กิโลกรัม/ท่าน )    

 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 
กรมธรรมน์ั้นคลอบคลุมถึงสุขภำพท่ีไม่ได้เกดิจำกโรคประจ ำตัว และCovid -19 (ตำมเง่ือนไขตำมกรรม์)  (ประกนัภยั
ไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) หมายเหตุ: หากท่านตอ้งการซ้ือประกนัเพื่อเพิ่มความคุม้ครองสัมภาระในการเดินทาง 
ในกรณีสูญหายหรือเกิดความล่าชา้ของสัมภาระและเท่ียวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของ
กรมธรรมต์ามเอกสารท่ีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายไดจ้ดัส่งให ้ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน 
  ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว (หมายเหตุ *รถใชไ้ด ้12 ชัว่โมง/วนั), ค่าเขา้ชม
สถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 เจา้หนา้ท่ี (ผูน้ าเท่ียวไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าวีซ่าเชงเกน้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

 

อตัรำนีไ้ม่รวมถึง 
 น ้าด่ืมบนรถ 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 2 สวิสฟรังค ์/ ท่าน / วนั (คิดเป็น 7 วนั เท่ากบั 14 สวิสฟรังค)์ 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 3 สวิสฟรังค ์/ ท่าน / วนั (คิดเป็น 8 วนั เท่ากบั 24 สวิสฟรังค)์ 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจ าโรงแรม (เพื่อป้องกนัการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์-แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen ตามมาตราการของแต่ละประเทศ (ถา้มี) 
 ค่าโรงแรม SHA+/ Alternative Quarantine/ Test & Go หรือ State Quarantine ตามมาตราการรัฐ (ถา้มี) 

 

เง่ือนไขกำรช ำระค่ำบริกำรและกำรจองทัวร์ 
1. นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ า งวดท่ี 1: ส ารองท่ีนัง่จ่าย 60,000 บาท/ท่าน ภายใน 1 วนั  
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยืน่วีซ่า ภายใน 1 วนั

นบัจากวนัจองทวัร์ หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติั ในกรณีท่ี
ช าระค่ามดัจ ามาแลว้ จะถือวา่การจองท่ีนัง่ไดรั้บการยนืยนัแลว้ 

3. หากท่านตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนออกบตัร
โดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 

4. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกันทั้งแบบหมู่คณะ และยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี 



     

 
 

5. นักท่องเท่ียวต้องช าระค่าบริการส่วนท่ีเหลือ งวดท่ี 2: ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง กรณี
นกัท่องเท่ียวไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี
ใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 

เง่ือนไขกำรยกเลกิกำรเดินทำง 
1. กรณีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียว ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้งส่ง

แฟกซ์ อีเมล ์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้การยกเลิกการจองกบัทางบริษทั
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียว ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้งส่งแฟกซ์ อีเมล ์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน  ท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือ
มอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ี
ตอ้งการให้น าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการท่ีช าระมาแลว้ (หากไม่ไดมี้การยืน่วีซ่าล่วงหนา้) 
(สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ า 25,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50-75% ของค่าทวัร์ (สงกรานต-์ปีใหม่ 4-19วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 
 ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย
การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด 

4. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน 
 

เง่ือนไขและข้อก ำหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกการปฏิเสธการเขา้ – ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่าน 



     

 
 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้
ใหก้บันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนการเดินทาง แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ี
จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางไดท้างเรายนิดีท่ีจะ
ใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า น าหนา้ ช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี มิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทาง
ใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า หรือกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีเป็นฝ่ายส่งขอ้มูลมาผิดพลาดเองใหก้บั
ทางบริษทัเรา 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กบั สถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะค านึงถึง ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนกัท่องเท่ียว ท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผิดของบริษทั เช่นภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย หรือ
ความเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการเปล่ียนแปลงของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

 

ข้อแนะน ำและแจ้งเพ่ือทรำบ 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด
หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 8 กก.  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านมีขอ้จ ากดัในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย              
การบิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึง
และรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด  

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน  ในกรณี ท่ีท่ านปฎิ เสธหรือสละสิทธ์ิ  ในการใช้บ ริการ ท่ีทางทัว ร์จัดให้  ยก เว้นท่ านได้ท าการตกลง                                
หรือแจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทางล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการ ยกเวน้กรณีฉุกเฉิน 



     

 
 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนี           
เขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ             
หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 หากคณะเดินทางของท่านมีบุคคลดงัต่อไปน้ีร่วมเดินทาง ทางคณะญาติจะตอ้งดูแลและช่วยเหลือดว้ยตนเอง 
1. บุคคลท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
2.  ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ีลแชร์ ไมเ้ทา้ หรือ เคร่ืองมือต่างๆในการพยงุตวั 
3. เด็กท่ีม่ีอายไุม่ระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
(เน่ืองจากหวัหนา้ทวัร์ อาจจะดูแลบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไดไ้ม่ทัว่ถึง) 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน  

การเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ ค่าใชจ่้าย
ส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด  ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และในกรณีท่ี
ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ใน
กรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 
หมายเหตุ: หากท่านเดินทางจากต่างจงัหวดัและมีการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายก่อนเพื่อ
ไดรั้บเอกสารยนืยนัวา่กรุ๊ปทวัร์นั้น สามารถออกเดินทางได ้ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ  
 

กำรสะสมไมล์ 

หากท่านเป็นสมาชิกสะสมไมลข์องกลุ่มพนัธมิตรสตาร์ อลัไลแอนซ์(Star Alliance) ท่านสามารถสะสมไมลก์บัสายการบิน
สวิสแอร์ได ้อาทิ รอยลั ออคิดพลสั ส่วนไมล ์แอนด ์สไมล ์(Mile and More) สามารถสะสมไมลไ์ด ้ 
 

โรงแรมและห้อง  

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3ท่าน/ 3เตียง ( TRIPLE 
ROOM ) ขึ้นอยู่กับขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกัน  ซ่ึง
อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 



     

 
 

กระเป๋ำเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน  

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 
เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองได้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 
 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถึงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภำระและค่ำพนักงำนยกสัมภำระ  

 ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 8 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตราฐาน
ได ้ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

สถำนท่ีเข้ำชม 

 โปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้นปิดท าการ 
หรือปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทางบริษทัฯจะคืนเงินค่าเข้าชมตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น หรือสลับ
โปรแกรมเพื่อให้ท่านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าว แต่เหตุมีการล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผล
ท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่านเน่ืองจากไดช้ าระค่าเขา้ชมไป
แลว้ 

 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกรณีเกดิกำรสูญหำย (Lost) 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน
จะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ี



     

 
 

จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้น
จึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 
 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้าหนกักระเป๋า 
คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะ
หากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 
 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

หลงัจำกกำรจองทัวร์และช ำระเงินมัดจ ำ ทำงบริษัทถือว่ำท่ำนได้
ยอมรับในข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีระบุไว้ข้ำงต้นแล้ว 

 

เอกสำรประกอบกำรย่ืนวซ่ีำเชงเก้น ประเทศสวติเซอร์แลนด์ 

         (ระยะเวลำกำรพจิำรณำวซ่ีำประมำณ 10 วันท ำกำร) 
หำกผู้สมัครเคยมำสแกนนิว้มือที่ประเทศสวติเซอร์แลนด์แล้ว กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำที่ก่อน 

1. หนังสือเดินทำงจะต้องมีอำยุใช้งำนเกนิ 6 เดือนขึน้ไป 
2. รูปถ่ำยขนำด 35 X 45 มม.  จ ำนวน 2 ใบ พื้นฉำกหลงัสีขำว ห้ำมมีเงำ ห้ำมสวมแว่นสำยตำ และจ้อต้องมีควำมคมชัด 

และถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน 
ตัวอย่ำงรูปท่ีใช้ในกำรย่ืนวีซ่ำ 

 

 



     

 
 

 

3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน/ ส ำเนำทะเบียนสมรส/ ส ำเนำใบมรณะบัตร 
4. ส ำเนำกำรเปลีย่นช่ือ – นำมสกุล (ถ้ำมี) 
5. หลกัฐำนกำรท ำงำน 

 หำกท่ำนเป็นเจ้ำของกิจกำร – ส ำเนำจดทะเบียนบริษัท ท่ีมีรำยช่ือของท่ำนในคณะกรรมกำรบริษัท 
(หนังสือต้องออกไม่เกนิ 3 เดือน ก่อนวันไปย่ืนวีซ่ำ) 
 หำกท่ำนเป็นเจ้ำของร้ำนค้ำ – ส ำเนำจดทะเบียนพำณิชย์ท่ีมีช่ือท่ำนเป็นเจ้ำของร้ำนค้ำ 
 หำกท่ำนเป็นพนักงำนบริษัท – ต้องให้ทำงนำยจ้ำงหรือบริษัทออกจดหมำยรับรองกำรท ำงำน ท่ีระบุ
ต ำแหน่ง ระยะเวลำกำรจ้ำงงำน และเงินเดือน พิมพ์เป็นภำษำอังกฤษ (จะต้องออกหนังสืออไม่เกิน 30 วัน 
ก่อนวันย่ืนวีซ่ำ) 
 หำกท่ำนเป็นข้ำรำชกำร – ต้องขอหนังสือรับรองกำรท ำงำนจำกหน่วยงำนของท่ำน พมิพ์เป็นภำษำองักฤษ 
(จะต้องออกหนังสืออไม่เกนิ 30 วัน ก่อนวันย่ืนวีซ่ำ) 
 หำกท่ำนเป็นเจ้ำของกิจกำรท่ีไม่กำรจดทะเบียน – จะต้องท ำหนังสือรับรองตัวเอง พิมพ์เป็นภำษำอังกฤษ 
พร้อมท้ังเตรียมเอกสำรประกอบ อำทิเช่น ส ำเนำกำรเช่ำพื้นท่ี เป็นต้น (บำงกรณีกรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ี 
แผนกวีซ่ำ เพ่ือขอค ำปรีกษำก่อนกำรย่ืนวีซ่ำ) 
 

 
กรณีเด็กท่ีมีอำยุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องเตรียมเอกสำรเพิม่เติมดังนี ้

1. ส ำเนำสูติบัตร 
2. ขอหนังสือรับรองจำกสถำบันกำรศึกษำว่ำขณะน้ันก ำลงัศีกษำอยู่ช้ันใด 
3. ขอหนังสือยินยอมจำกเขต (กรณีท่ีไม่ได้เดินทำงทั้งครอบครัว) 

 หำกเดินทำงกับผู้อ่ืนท่ีมิใช่บิดำมำรดำ จะต้องท ำหนังสือแสดงควำมยินยอม ซ่ึงออกจำกทำงเขตหรืออ ำเภอ
เท่ำนั้น และให้ระบุว่ำเดินทำงกบัใคร และมีควำมสัมพนัธ์อย่ำงไรกบัครอบครัว 
 หำกเดินทำงกับบิดำ มำรดำจะต้องท ำหนังสือแสดงควำมยินยอม ซ่ึงออกจำกทำงเขตหรืออ ำเภอเท่ำนั้น และ
ระบุว่ำมำรดำยินยอมให้เดินทำงกบับิดำ (ระบุช่ือบิดำ) 
 หำกเดินทำงกับมำรดำ บิดำจะต้องท ำหนังสือแสดงควำมยินยอม ซ่ึงออกจำกทำงเขตหรืออ ำเภอเท่ำนั้น และ
ระบุว่ำบิดำยินยอมให้เดินทำงกบัมำรดำ (ระบุช่ือมำรดำ) 
 

 
6. หลกัฐำนกำรเงิน  

 สเตทเม้นบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลงั 6 เดือน  
ท่ีมีกำรปรับสมุดก่อนหน้ำวันนัดย่ืนวีซ่ำอย่ำงน้อย 30 วัน สมมุติว่ำท่ำนมีคิวย่ืนวีซ่ำ 30 ธันวำคม ท่ำน
จะต้องมียอดกำรปรับสมุดคร้ังล่ำสุด ในวันท่ี 1 ธันวำคมเป็นคร้ังสุดท้ำย 



     

 
 

กรณีบัญชีฝำกประจ ำ 
 ส ำเนำบัญชีฝำกประจ ำ จะต้องมีวันครบก ำหนดภำยหลังจำกวันเดินทำงกับบริษัท แต่ท่ำนต้องแนบบัญชี                
ออมทรัพย์มำด้วย 

กำรรับรองกำรเงิน 
จดหมำยรับรองกำรเงิน (Bank Certificate)ตำมรำยละเอียดด้ำนบน ต้องระบุช่ือเจ้ำเของบัญชี และต้องระบุช่ือผู้ถูก
รับรองในจดหมำยด้วย  

 หำกเป็นครอบครัวเดียวกัน ท่ำนจะต้องแนบเอกสำรท่ีแสดงควำมสัมพันธ์ของเจ้ำของบัญชีและตัวท่ำน 
อำทิ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ส ำเนำทะเบียนสมรส ส ำเนำสูติบัตร เป็นต้น 
 หำกเป็นนำยจ้ำงรับรองกำรเงินให้ลูกจ้ำง กรุณำให้ธนำคำรจดหมำยรับรองโดยระบุช่ือนำยจ้ำง และช่ือ
ลูกจ้ำงท่ีนำยจ้ำงรับรองค่ำใช้จ่ำยให้ 

 
หมำยเหตุ:  

 ยอดเงินจะต้องมีไม่ต ่ำกว่ำ 100,000 บำท ต่อกำรย่ืนวีซ่ำ 1 ท่ำน ส ำหรับบัญชีออมทรัพย์ต้องมีกำรเดินบัญชี
อย่ำงสม ่ำเสมอ 
 หำกบัญชีของท่ำนมีกำรเดินบัญชีไม่ต่อเน่ืองจะต้องใช้  ส ำเนำกำรเดินบัญชี หรือ Statement ท่ีออกโดย
ธนำคำรทุกกรณี 
 สถำนทูตไม่รับพจิำรณำบัญชีกระแสรำยวันทุกกรณี 

 

7. ทำงบริษัทขอควำมร่วมมือทุกท่ำนไปสัมภำษณ์ และสแกนนิ้วตำมวันและเวลำนัดหมำย ซ่ึงทำงบริษัทจะ                       
ส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตำมขั้นตอนของกำรย่ืนวีซ่ำ  

8. กรณีท่ีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงกับบริษัทฯ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในกำรแจ้งสถำนทูต เพ่ือท ำกำรยกเลิกวีซ่ำ                                      
ของท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศ จะมีกำรบันทึกในนำมบริษัทเพ่ือเป็นกำรเกบ็สถิติ 

9. ทำงสถำนทูตไม่มีนโยบำยในกำรคืนค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำให้กบัผู้สมัครทุกกรณี  

 
 
 
 
 



     

 
 

 
หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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